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GIMSTANTI NAUJA INICIATYVA PO BERNARDINŲ SKLIAUTAIS

Jungtinis parapijų šlovinimas "VIENA KRISTUJE". Spalio 30 d. po 18 val. šv. Mišių Adoracija,
mokymas, malda ir šlovinimas! Šį kartą kartu šlovins, melsis ir mokymą sakys svečiai misionieriai
Anne Christel ir Narcisse Fernandes Lopez (Prancūzija).
Tegul mūsų bendro šlovinimo garsas kyla į dangų kaip galingas vandenų šniokštimas! Tegul nusileidžia
žemėn Tėvo Karalystė!
Daugiau informacijos: Gintarija, tel. +370 686 73408, Sonata, tel. +370 610 06611
PARAPIJOS BIBLIOTEKA

Sveiki, parapijiečiai, smagu pranešti, kad mūsų biblioteka jau įsikūrė Bendruomenės centre, Šv.
Klaros salytėje. Darbo laikas pasikeitė – dabar lauksime Jūsų kiekvieną sekmadienį nuo 16 val. iki
16.45 val. Norintys ateiti kitu laiku skambinkite Jūratei tel 86 52 443 56.
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BERNARDINŲ PARAPIJOS REKOLEKCIJOS „KITAS KITOKS“

Lapkričio 10-12 dienomis Trinapolio rekolekcijų namuose vyks Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos rekolekcijos „KITAS KITOKS”, kurioms vadovaus Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“
sielovadininkas ir Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos rezidentas kunigas Mozė
Mitkevičius. Rekolekcijų metu numatomos 3 kunigo Mozės konferencijos, Kalvarijų Kryžiaus
kelias, Švenčiausiojo Sakramento adoracija, šv. Mišios. Bus galima atlikti išpažintį.
Norintys dalyvauti rekolekcijose iki lapkričio 5 d. gali kreiptis į Alvydą (tel. +37069837506,
alvydas.baltaduonis49@gmail.com). Rekolekcijų dalyvio auka – 38 eur. Rekolekcijų dienotvarkė ir
detalesnė informacija bus išsiųsta užsiregistravusiems į rekolekcijas.
KVIEČIAME Į PASAULINĘ LYDERYSTĖS KONFERENCIJĄ

Lapkričio 24–25 d. Vilniuje „Compensa“ koncertų salėje vyks pasaulinė lyderystės konferencija.
Ši DVD konferencija Lietuvoje vyks jau aštuntą kartą. Joje kviečiami dalyvauti visų krikščioniškų
bažnyčių vadovai ir jose tarnaujantys žmonės, asmenys, dirbantys visuomeninėje ar verslo erdvėje,
žmonės, darantys krikščionišką įtaką visuomenėje ir bendrai visi, kurie nori lavinti vadovavimo
dovaną. Konferencijos svečiai – ministras Linas Kukuraitis, kunigas Ričardas Doveika.
Daugiau informacijos: http://www.lyderiams.lt/
Kaina vienam asmeniui grupėje 87 eur, be pietų 75 eur, kaina balkone 30, 40, 50 eur (pietų užsakyti negalima). Bilietų kiekis ribotas. Nurodyta kaina yra su ženklia nuolaida, kaip bažnyčios
bendruomenei.
Konferencijoje keletą metų iš eilės dalyvavo gausus būrys parapijiečių. Kviečiame dalyvauti ir šiais
metais! PARAPIJOS GRUPEI REZERVUOTAS ATSKIRAS STALIUKAS.
Registracija internetu: https://goo.gl/jSYEcq. Koordinuoja Gitana Buivydienė, tel. +370 620 26603,
el. paštas buivydegitana@gmail.com
Bilietą perkant asmeniškai, mokėti: gavėjas Gitana Buivydienė, sąskaita LT197044060006183603
AB SEB Banke, mokėjimo paskirtyje nurodant "Už bilietus į PLK".
V I L N I A U S Š V. P R A N C I Š K A U S A S Y Ž I E Č I O ( B E R N A R D I N Ų ) PA R A P I J A
Maironio g. 10, LT-01124 Vilnius

f

Parapijos raštinės darbo laikas:
I–IV 13–17 val., V 9–12 val.
Kunigas budi raštinėje:
III, IV, V 16.00–17.45 val.
IV 16.00–17.45 val. budi parapijos klebonas
br. kun. Evaldas Darulis
Tel. 8 616 01159, el. paštas: info@bernardinai.lt
www.bernardinuparapija.lt

Parapijos banko sąskaita:
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija
įm. kodas 192051599, atsiskaitomoji sąskaita
Nr. LT30 7300 0101 3343 9118
Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolynas
įm. kodas – 192095229, atsiskaitomoji
sąskaita – Nr. LT 85 7044 0600 0154 3390

Sk ait yk ite interneto dienra štį w w w.bernardinai.lt

Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, – sako Viešpats,–
ir mano Tėvas jį mylės;
mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Jn 14, 23
EVANGELIJA (Mt 22, 34–40)
Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti
sadukiejus, susirinko draugėn, ir vienas iš jų,
Įstatymo mokytojas, mėgindamas jį, paklausė: „Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias
Įstatyme?“
Jėzus jam atsakė: „Mylėk Viešpatį, savo Die-

vą, visa širdimi, visa siela ir visu protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis - panašus į jį: Mylėk savo artimą kaip save patį.
Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas
ir Pranašai“.
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Iš 22, 20–26: Jei skriaustumėt našlę ar našlaitį, užkiltų ant jūsų mano rūstybė
Ps 18 P.: Mylėsiu tave, Viešpatie, mano stiprybe!
1 Tes 1, 5c–10: Jūs atsivertėte nuo stabų, trokšdami tarnauti Dievui
ir laukti jo Sūnaus
Mt 22, 34–40: † Mylėk Viešpatį, savo Dievą, ir savo artimą, kaip save patį
Meilė Dievui ir meilė žmogui nėra tarpusavyje atskiriamos ir nepriklausomos, bet
susikryžiuoja ir sudaro vadinamą ją vertikalią
ir horizontalią kryžiaus formą.
Jeigu savęs paklausiame, kaip konkrečiai
išpildyti šį meilės įstatymą, tai Evangelija
neabejodama atsako: reikia pradėti nuo meilės
artimui. Lukas mums pateikia Jėzaus pasakojimą apie gerą jį samarietį (Lk 10, 29-37).
Matas užrašo Jėzaus ištartus žodžius, kurie
galėtų net tapti priežastimi įsteigti dar vieną
Bažnyčios sakramentą, vadinamą jį vargšo
sakramentą (Mt 25, 31-46). Jonas pirmaja-

Lietuvių dienos
Fatimoje ir Santjage
de Komposteloje
Spalio 22 d. Fatimos Marijos šventovėje lietuviai piligrimai šventė Lietuvos dieną Fatimos
Jubiliejuje. Šv. Mišioms Švč. Trejybės bazilikoje vadovavo ir pamokslą apie Naująją evangelizaciją pasakė Vilniaus arkivyskupas Gintaras
Grušas. Drauge koncelebravo 8 vyskupai ir 50
kunigų. Jose dalyvavo apie 700 lietuvių piligrimų iš Lietuvos ir kitų šalių.
Pagrindinėse šv. Mišiose Vilniaus arkivysku-

me savo laiške taip pat mums primena: „Kas
nemyli savo brolio, kurį mato, negali mylėti
Dievo, kurio nemato“ (1 Jn 4, 20).
Tad, atrodytų, kad šiuo metu, mes neturime
kitos galimybės išreikšti meilę Dievui, o tik
bendraudami su kitu žmogumi. Tačiau nuoširdi ir dėmesinga malda turbūt taip pat yra dar
viena galimybė mylėti Viešpatį, savo Dievą,
visa širdimi, visa siela ir visu protu, o savo
artimą - kaip save patį.
kun. Ramūnas Mizgiris OFM
Iš Bernardinai lt. archyvo

pas Gintaras Grušas pamoksle pasidžiaugė šia
išskirtine jubiliejine proga ir pasveikino lietuvius piligrimus. Jis priminė, kaip Dievas negaili jokių pastangų pasiekti žmogų ten, kur jis
yra. „Tikiu, kad piligrimai čia įvairiais būdais
patiria Dievo artumą. Mums skirti ženklai ateina įvairiai. Šiandien yra tas laikas, kuomet
turime atpažinti tuos ženklus ir už juos dėkoti.
Iš šios piligrimystės mes turime parsivežti jo
žinią per ženklus ar išgirstus žodžius. Laikykite ir svarstykite juos savo širdyse, kaip tai darė
Marija“ - kvietė maldininkus Vilniaus arkivyskupas.
Penktadienio ir šeštadienio vakarą piligrimai
iš Lietuvos kartu su kitais Apsireiškimo koply-
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čioje meldėsi rožinį ir lietuvių kalba. Dalyvavo
šviesos procesijoje su žvakėmis šventovės aikštėje. Procesijos priekyje buvo nešama švč. M.
Marijos statula, kurios karūnoje yra popiežiaus
Jono Pauliaus II padovanota pasikėsinimo kulka. Šalia buvo nešama Lietuvos vėliava.
Šeštadienį piligrimai aplankė Bataljos Dominikonų vienuolyną, gotikos šedevrą - Portugalijos karalių kapus ir Nazarė miestelį. Vakaro
šv. Mišioms Jėzaus mirties koplyčioje vadovavo
ir pamokslą apie Marijos žinią pasakė Kauno
arkivyskupas Lionginas Virbalas. „Visi pajutome, kokia ypatinga ši vieta. Pop. Benediktas
XVI gražiai apibrėžė Fatimą: „Tai palaiminta
vieta, kurią Dievas pasirinko, norėdamas per
Mariją priminti žmonijai savo gailestingos
meilės užmojį.“ Ši Marijos šimtametė žinia
nepaseno. Mes atvykome čia patys klausytis,
kaip Viešpats prabyla mums.“,- kalbėjo arkivyskupas Lionginas Virbalas.

Pirmadienį vidudienį lietuvių maldininkai
meldėsi šv. Mišiose prie šv. Jokūbo kapo Santjage de Komposteloje. Gausiai iš viso pasaulio
susirinkusiems maldininkams vadovavo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Drauge
meldėsi dar trys vyskupai 17 kunigų iš Lietuvos.
(Iš Vatikano radijo)

VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ IR VĖLINĖS

Lapkričio 1 d., trečiadienį – Visų Šventųjų iškilmė. Šv.
Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 10.30 ir 17 val.
Lapkričio 2 d., ketvirtadienį – Vėlinės, visų mirusiųjų minėjimas. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje –
7.30 val.
Bernardinų kapinėse, Užupyje, 18 val. vyks gedulinių
Mišių liturgija, į kurią 17.30 val. procesijos būdu keliausime iš Bernardinų bažnyčios.
VĖLINIŲ OKTAVA

Lapkričio 1 – 8 d. mūsų bažnyčioje vyks maldų už mirusiuosius oktava (aštuondienis). Mišios bus
laikomos aukotojų intencijomis.
Lapkričio 1 d., trečiadienį, ir 5 d., sekmadienį, gedulinių Mišių liturgija vyks 17 val. Vėlinių savaitės šiokiadieniais ir lapkričio 4 d., šeštadienį – 18 val.
Savo mirusių artimųjų vardus galima užrašyti zakristijoje į specialią knygą. Oktavos metu surinktos aukos bus skirtos Bernardinų bažnyčioje buvusių paveikslų ir kito kultūrinio paveldo restauracijos darbams atlikti.
MOKINIŲ ATOSTOGOS

Nuo spalio 29 iki lapkričio 2 dienos imtinai vaikų pasiruošimo Pirmajai Komunijai pamokėlės
nevyks dėl mokiniam numatytų atostogų. Taip pat spalio 29 dieną nevyks ir katechezė tėveliams.
Kaip įprasta, lauksime visų Šv. Mišiose, o nuo lapkričio 5 dienos – pamokėlėse.
www.bernardinuparapija.lt

